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Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este conceput așa încât să asigure un

echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale

României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara,

așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de
criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și
investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea
Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie
de reforme și investiții.

PNRR - Scop, Context



Pilonul I. Tranziția verde – buget: 15.314,01 mil. euro

Pilonul II. Transformare digitală – buget: 1.884,96 
mil. euro 

Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și
favorabilă incluziunii – buget:3.015,56 mil. euro

Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială – buget: 
2.549,01 mil. euro 

Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență
economică, socială și instituțională –
buget:2.812,35 mil. Euro

Pilonul VI. Politici pentru noua generație – buget: 
3.605,97 mil. euro 

107 investiții

64 

reforme

6 piloni

din care 33 sunt 
dedicate UAT-urilor

Buget PNRR: 29,18 miliarde Euro



Pilonul I. Tranziția verde

•C1. Managementul apei – buget: 1.462 mil. Euro (3I)

•C2. Păduri și protecția biodiversității – buget: 1.173 mil. Euro (1I)

•C3. Managementul deșeurilor – buget: 1.239,01 mil. Euro (2I)

•C4. Transport sustenabil – buget: 7.620 mil. euro

•C5. Valul Renovării – buget: 2.200 mil. Euro (

•C6. Energie – buget: 1.620 mil. euro

Pilonul II. Transformare 
digitală

•C7. Transformare digitală – buget: 1.884,96 mil. euro

Pilonul III. Creștere 
inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii

•C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii – buget: 456,93 mil. euro

•C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – buget: 2.558,63 
mil. euro

Pilonul IV. Coeziune 
socială și teritorială 

•C10. Fondul local – buget: 2.100 mil. Euro

•C11. Turism și cultură – buget: 449,01 mil. Euro

Pilonul V. Sănătate, 
precum și reziliență 

economică, socială și 
instituțională

•C12. Sănătate – buget: 2.450,01 mil. Euro

•C13. Reforme sociale – buget: 196,74 mil. Euro

•C14. Bună guvernanță – buget: 165,60 mil. euro

Pilonul VI. Politici pentru 
noua generație

•C15. Educație – buget: 3.605,97 mil. euro



Pilonul I. Tranziția verde

C1. Managementul apei – buget: 1.462 mil. euro

Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Investiția 2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care

împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și

canalizare existente
Investiția 4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei

la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea

riscului la inundații

Investiția 5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor

de urgență

Investiția 6. Realizarea cadastrului apelor

Investiția 7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN)

C1. Managementul apei – rezultate așteptate investițií UAT

- extinde acoperirea sistemelor de apă și de colectare a apelor uzate în localitățile cu peste 2 000 de locuitori echivalenți,

un total de 1 600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2 500 km de rețele de canalizare în total vor fi construite și

operaționalizat în aglomerări cu peste 2 000 de locuitori echivalenți.

- cel puțin 12 900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare în

total vor fi construite și operaționalizate.

- cel puțin 88.400 de gospodării suplimentare vor fi conectate la apă și canalizare prin intermediul programului național

„Prima conectare la apă și canalizare”.



Pilonul I. Tranziția verde - C1. Managementul apei
1462 mil. eur

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: ADMINISTRAȚIA FONDULUI pentru MEDIU/ Ministerul

Mediului, Apelor și Pădurilor

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

BENEFICIARI: municipii și București/orașe/comune în parteneriat cu operatorul

existent

FINANȚARE: investiții identificate în Planului accelerat de conformare cu directive

europene

CUM: Orașe cu peste 2000 de locuitori echivalenți în funcție de maturitatea proiectelor

Buget: 600 mil. euro
STADIUL ACTUAL: semnarea

acorduri cu UAT și publicare Ghidul solicitantului



Pilonul I. Tranziția verde - C1. Managementul apei

I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, care

împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale

protejate

BENEFICIARI: UAT (bazinul Dunării din România în parteneriat cu operatorul existent)

FINANȚARE: canalizare, sisteme individuale de colectare/epurare, sisteme publice inteligente

de procesare a apelor uzate urbane/prin colectare centralizată și epurarea în stații existente.

Nu se va finanța construirea de stații de epurare.

CUM: în funcție de maturitatea proiectelor/ aglomerări identificate în Planul național de

management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care

este cuprinsă pe teritoriul României

STADIUL ACTUAL: semnarea acorduri cu UAT și publicare Ghidul solicitantului/ BUGET 200 MIL EURO

I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și

canalizare existente

BENEFICIARI: UAT prin operatorii publici de apă și canalizare

FINANȚARE: branșare/racordare gospodării vulnerabile la sistem public de alimentare cu 

apă/canalizare.

CUM: Mecanism de implementare detaliat în Programul național Prima conectare la apă și

canalizare

BUGET: 168 MIL EURO

STADIUL ACTUAL: semnarea

acorduri cu UAT și publicare Ghidul solicitantului



Pilonul I. Tranziția verde

C2. Păduri și protecția biodiversității – buget: 1.173 mil. euro

Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
Investiția 3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate

naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030

Investiția 4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea

speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de

fenomene

C2. Păduri și protecția biodiversității – rezultate așteptate

- Un total de 56 700 ha de suprafețe noi vor fi împădurite sau reîmpădurite și un total de 3 150 000 m2 de noi

zone de păduri urbane vor fi create

- Cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate vor fi operaționalizate

- conectivitatea a 1 700 ha de habitate ripariene va fi refăcută

- cel puțin 2 800 ha de habitate de pajiști vor fi refăcute din punct de vedere ecologic

- reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice în lacurile din Delta Dunării

- modernizarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului

asupra habitatelor și speciilor

- reducerea riscului de inundații pentru a proteja populația, infrastructura și obiectivele socioeconomice din

zonele de risc, precum și de a proteja mediul și biodiversitatea prin măsuri de mediu relevante, în special cele

legate de asigurarea migrației peștilor și de asigurarea debitului ecologic

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: Administrația Fondului pentru Mediu/Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
UAT locale vor fi implicate în cazul în care au păduri în proprietate



Pilonul I. Tranziția verde

C3. Managementul deșeurilor – buget: 1.239,01 mil. euro

Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management

integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al

altor deșeuri agricole compostabile

Investiția 3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru

gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

C3. Managementul deșeurilor – rezultate așteptate

- 565 de centre de colectare cu aport voluntar puse în funcțiune

- 13 752 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor puse în funcțiune

- centre integrate de colectare a deșeurilor puse în funcțiune în 15 aglomerări urbane până la 30 iunie

2026

- 26 de instalații de reciclare a deșeurilor puse în funcțiune

- 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile vor fi instituite și puse în

funcțiune

- Dotarea a 43 de comisariate județene ale Gărzii Naționale de Mediu cu echipamente digitale

- Achiziționarea și operaționalizarea a 513 echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității

și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului.



Pilonul I. Tranziția verde
C3 . Managementul deșeurilor

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat

al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

BENEFICIARI: UAT municipii/sectoarele Municipiului București/orașe/comune/județe

FINANȚARE: I.1.a platforme de colectare cu aport voluntar și reutilizare a deșeurilor (452 mil euro),
I.1.b insule ecologice digitalizate de colectarea separată a deșeurilor (200,1 mil euro), I.1.c centre
integrate de colectarea separată, transportul și transferul deșeurilor (83,7 mil euro), instalații de
tratare reciclare deșeuri colectate separat (220 mil euro)

CUM: Scheme/linii de finanțare necompetitive cu pre-condiții de finanțare.

TERMEN ESTIMATIV DE LANSARE: Q2/2022 STADIU ACTUAL: Nu sunt informații noi

BUGET:

I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor

deșeuri agricole compostabile

BENEFICIARI: ferme mari și UAT-urile, în special UAT comune/ 

Buget:255 mil Euro

FINANȚARE: sisteme integrale comunale, sisteme de colectare/valorificare a gunoiului de grajd,
sisteme de compostare/biogaz pentru comunitățile cu ferme mari

CUM: Apel necompetitiv cu precondiții de finanțare – principiul de selecție “cel mai mare impact 
pozitiv de mediu raportat la costul public al investiției”.

Termen estimativ de lansare: Q2/2022

STADIU ACTUAL: Nu sunt informații noi



Pilonul I. Tranziția verde

C5. Valul Renovării – buget: 2.200 mil. euro

Investiția 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a

eficienței energetice a fondului construit existent

Investiția 2. Realizarea Registrului național al clădirilor

Investiția 3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor

prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor

Investiția 4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

C5. Valul Renovării – rezultate așteptate

- renovarea energetică a clădirilor multifamiliale și a clădirilor publice din România

- 10 scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor pentru

specialiști și calificări pentru lucrătorii din construcții, acoperind un număr total de cel

puțin 8 000 de persoane

- renovarea energetică a clădirilor istorice și de eficiența resurselor



Pilonul I. Tranziția verde
C5. Valul renovării – 2.200 mil. euro

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL – 5 apeluri lansate

I1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a

eficienței energetice a fondului construit existent

Buget: 2,170 miliarde EURO

CUM: Scheme de granturi pentru EE și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale și

clădiri publice - apeluri deschise, necompetitive în limita bugetului maxim eligibil – principiul primul

venit, primul servit/ cu două runde

CERERILE DE FINANȚARE se depun prin aplicația electronică http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR

PERIOADĂ DE DEPUNERE:

Runda 1 - 1 APRILIE – 30 MAI - finalizare etapă de verificare: 31 iulie 2022

Runda 2 dacă rămân fonduri: 1 septembrie 2022, finalizare etapă de verificare și contractare: 31 decembrie

2022

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR


Pilonul I. Tranziția verde
C5. Valul renovării

3 APELURI pentru clădiri rezidențiale multifamiliale - eficiență energetică și reziliență

(Alocare 1.000 mil. euro)

BENEFICIARI: comune, orașe, municipii, municipii reședință de județ, județe, București/

sectoare

FINANȚARE: 1. Renovarea integrată (consolidare seismică/renovarea energetică moderată), 2. renovare

energetică moderată/aprofundată și 3. renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

inclusiv pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune sociale)

2 APELURI pentru clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/integrată a

clădirilor publice (Alocare 1.170 mil. euro)

Renovarea integrată - BENEFICIARI: județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe,

comune, București/sectoare; instituții publice locale/județene din subordinea UAT;

Parteneriate între entitățile menționate. BUGET 285.948.000 Euro

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

BENEFICIARI: autorități publice centrale; autoritățile/instituțiile publice locale 

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu)

parteneriat între cele menționate. BUGET: 937.540.000 Euro



Pilonul II. Transformare digitală
C7. Transformare digitală – buget: 1.884,96 mil. euro

Investiția 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

Investiția 2. Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud

Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar

Investiția 5. Digitalizare în domeniul mediului

Investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale

Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

Investiția 9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

Investiția 10. Transformarea digitală în managementul funcției publice

Investiția 11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin

diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe

Investiția 12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și

pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor

inteligente

Investiția 13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecţia spectrului guvernamental

Investiția 14. Sporirea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale

furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România

Investiția 15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie

Investiția 16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a

competențelor digitale

Investiția 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în

administrația publică

Investiția 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme



Pilonul II. Transformare digitală

C7. Transformare digitală – rezultate așteptate

- implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, utilizând tehnologii sigure și eficiente din punct

de vedere energetic pentru a asigura caracterul sigur, interoperabil și standard al datelor publice

- reducerea timpului de lucru al personalului medical, al funcționarilor Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate și ai Casei de Asigurări de Sănătate, asigurând în același timp securitatea cibernetică a

Platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS)

- pregătirea și tranziția sistemului judiciar din România către un sistem centralizat de management

electronic al cauzelor

- dezvoltarea infrastructurii necesare pentru supravegherea, controlul și asigurarea integrității pădurilor

și pentru transportul lemnului, digitalizarea unui număr de 32 de servicii publice de mediu

- creșterea nivelului digitalizării pentru mai multe servicii din domeniul muncii și al protecției sociale

- acoperirea accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piața nu poate furniza aceste

servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone defavorizate)

- dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică ale elevilor și studenților, cât și ale

actorilor publici și privați (5000 de profesori și 1000 de actori relevanti)

- spori competențele digitale avansate ale funcționarilor publici, cu scopul de a sprijini digitalizarea

serviciilor publice (32 500 de funcționari publici din care 2 500 de funcționari în vârstă

- îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și

ale grupurilor marginalizate

- sprijinirea transformării digitale și creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și timpului

de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice

- sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor digitale

ale angajaților lor



Pilonul II. Transformare digitală
C7. Transformare digitală – 1.884,96 mil. euro

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I11. Implementare schemă de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite

tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe (64 mil. eur)

BENEFICIARI: 945 de sate din zone albe conectate la servicii de acces la internet de

foarte mare viteză la o locație fixă în care piața nu poate furniza servicii

BUGET: 94 milioane euro
CUM: schema de ajutor de stat, criterii de prioritizare: localităților rurale/îndepărtate

care nu sunt deservite de rețele fixe

TERMEN DE IMPLEMENTARE: Q4-2025

STADIU ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSANILĂ: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

BENEFICIARI: funcționari publici

BUGET: 20 milioane euro

CUM: ANFP în parteneriat cu alte instituții va organiza cursuri de instruire în

domeniul digitalizării

TERMEN DE IMPLEMENTARE: Q2-2026

STADIU ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSANILĂ: ANFP



Pilonul II. Transformare digitală
DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a

competențelor digitale

BENEFICIARI: consorții - biblioteci județene (coordonator) și biblioteci rurale/municipale

împreună prin CJ și autoritatea locală

FINANȚARE: modernizare/extindere biblioteci, dezvoltare curriculum de competențe,
instruire bibliotecari, actualizare/realizare parc de calculatoare și echipamente tehnice,
deschidere MakerSpace-uri în biblioteci, spații pentru Biblioteci de lucruri în biblioteci
municipale, orășenești sau rurale.

CUM: granturi pe baza unei solicitări de finanțare - în urma unei analize de nevoi

consorțiile includ în aplicație planul de activități. Din anul 3 de implementare pot solicita

finanțare și consorții formate doar din biblioteci locale prin autoritățile locale fără

biblioteca județeană/consiliul județean.

BUGET: 37 milioane Euro

TERMEN DE IMPLEMENTARE: Q2-2022    
STADIU: NU EXISTĂ INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială 

C10. Fondul local – buget: 2.100 mil. Euro

Investiția 1. Mobilitate urbană durabilă

Investiția 2. Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ

Investiția 3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii

publice de către unitățile administrativ-teritoriale

Investiția 4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de

urbanism

TERMEN ESTIMATIV LANSARE APELURI: aprilie 2022   
TERMEN SEMNAREA CONTRACTELOR: Q4/2022

STADIU ACTUAL: se estimează apariția 

Ghidului solicitantului și lansarea apelului

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

C10. Fondul local – rezultate așteptate

- 13 200 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 1 091 km de piste pentru bicicliști la nivel

local/metropolitan, sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC pentru a spori securitatea rutieră, a

reduce timpul de călătorie și congestiile traficului

- noi locuințe pentru tinerii din comunitățile și grupurile vulnerabile și case pentru specialiștii din sănătate și

învățământ din zonele urbane și rurale

- renovarea unei suprafețe de 1 306 818 metri pătrați în clădirile publice eligibile, având ca rezultat o reducere cu

30 % a necesarului de energie primară

- elaborarea sau actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv a planurilor de

mobilitate urbană durabilă



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 1 - Mobilitate urbană durabilă 

I.1.1 Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate
transportului public (580 mil. eur)

BENEFICIARI:

Municipii reședință de județ și București (310 mil. euro - autobuze electrice/hidrogen);
Alte municipii (70 mil. euro - autobuze – electrice/hidrogen);
Orașe (120 mil euro achiziție autobuze – electric/hidrogen);
Comune (80 mil. euro microbuze - electrice/hidrogen pentru scopuri comunitare);
Parteneriatele și/sau ADI pentru proiecte desfășurate cu UAT din zona periurbană/
metropolitană/urbană funcțională și/sau cu consiliile județene

FINANȚARE: material rulant nou nepoluant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze
(zero emisii) electrice/hidrogen; microbuze (zero emisii) pentru scopuri comunitare –
doar la comune.

CUM: Apel deschis pentru UAT în baza unui Ghid al solicitantului



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 1 - Mobilitate urbană durabilă 

I.1.2 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii inteligente

pentru transportul public (275 mil Euro)

BENEFICIARI:
Municipii reședință de județ/București și sectoarele municipiului - 50 mil. euro;
Alte municipii – 25 mil. euro;
Orașe - 100 mil. euro (50 milioane euro ITS/50 milioane euro alte infrastructuri TIC);
Comune -100 mil. euro (50 milioane euro ITS/50 milioane euro alte infrastructuri TIC);
Parteneriate și/sau ADI pentru 7 proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/
metropolitană/urbană funcțională și/sau cu consiliile județene

FINANȚARE:

- municipii: sisteme de transport inteligente/sisteme inteligente de management urban;
creare/extindere/modernizare sisteme de bilete integrate - „e-bilete” sau „e-ticketing”
- orașe: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; creare/extindere/
modernizare sisteme de bilete integrate - „e-bilete” sau „e-ticketing”.
- comune: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; (recomandate în UAT
din zonele urbane funcționale).

CUM: Apel deschis pe baza unui Ghid al solicitantului. Se
implementează după semnarea contractelor de

finanțare



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 1 - Mobilitate urbană durabilă 

I1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul

verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice (165 mil. Euro)

BENEFICIARI:
Municipii reședință de județ/București și sectoarele municipiului - 50 mil. euro;
Alte municipii - 23,45 mil. euro;
Orașe - 20 mil. euro;
Comune - 71,55 mil. euro.
Parteneriate și/sau ADI pentru proiecte desfășurate cu UAT din zona periurbană/
metropolitană/urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/București.

FINANȚARE:

Puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice - capacitate minimă de 50 kw. Se
recomandă puncte de reîncărcare cu capacitate minimă de 71 kw.

CUM: Apel deschis în baza unui Ghid al solicitantului, după semnarea contractelor de
finanțare se achiziționează și se pun în funcțiune punctele de încărcare a vehiculelor
electrice.



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 1 - Mobilitate urbană durabilă 

I1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte

vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan (180 mil. eur)

BENEFICIARI:
Municipii reședință de județ, București și sectoarele municipiului - 40 mil euro;
Alte municipii - 30 mil. euro;
Orașe - 60 mil euro;
Comune - 50 mil euro.
Parteneriate și/sau ADI pentru proiecte desfășurate cu UAT din zona periurbană/
metropolitană/urbană funcțională și/sau cu consiliile județene

FINANȚARE:

realizare/modernizare infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate,
inclusiv pasaje, poduri).

CUM: Apel deschis în baza unui Ghid al solicitantului, după semnarea contractelor de
finanțare se demarează lucrările de amenajare a infrastructurii pentru biciclete.



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 2. Construirea de locuințe pentru tineri și 

pentru specialiști din sănătate și învățământ - 285 mil. eur

BENEFICIARI:
Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București - 50 mil. euro;
Alte municipii - 75 mil. euro;
Orașe - 50 mil. euro;
Comune - 110 mil. eur.
Parteneriate și/sau ADI pentru proiecte cu UAT din zonă periurbană/ metropolitană/
urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

FINANȚARE:

Locuințe pentru tineri, locuințe de necesitate/de serviciu pentru specialiști din sănătate și
învățământ. Costuri eligibile: teren pentru construcții, proiectare, execuție lucrări și dotare.

CUM:
Schema de finanțare va stabili criterii de eligibilitate pentru UAT și a categoriilor de
persoane beneficiare de locuințe. Construcția de locuințe se va corela cu alte măsuri de
integrare socială și evidențierea evitării segregării sociale.

Construcția de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ – doar
pentru orașe și comune.



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către UAT – 575 mil. eur

BENEFICIARI:
Orașe – 200 mil. eur

Comune – 375 mil. eur

Parteneriate și/sau ADI pentru proiecte cu UAT din zona periurbană/metropolitană/ urbană

funcțională și/sau cu consiliile județene.

FINANȚARE:

Reabilitare termică; sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum

propriu; instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică;

reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat

pentru clădiri; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, pregătirea clădirilor pentru soluții

inteligente LA sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale,

centre de informare turistică, sedii de poliție, sedii de unități sanitare publice, unități școlare și creșe,

care au cu funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice.

CUM: Apel deschis, schema de finanțare stabilește criteriile/condițiile de finanțare. Investiția

se implementează în baza contractelor de finanțare (cu UAT) pentru reabilitarea moderată a

clădirilor publice.



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
Investiția 4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a 

documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism

40 mil Euro
BENEFICIARI:
Municipii reședință de județ și municipiul București,
Alte municipii;
Comune;
Consiliile județene (pentru PATJ), ADI/Zonele Metropolitane (pentru PATZM);
Parteneriate și/sau ADI pentru proiecte în parteneriat cu UAT din zona periurbană/
metropolitană/urbană funcțională și/sau cu consilii județene și MDLPA (documentații
destinate zonelor cu monumente înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO).

FINANȚARE:

Elaborare/actualizare în format GIS a planurilor de amenajare a teritoriului (PATJ, PATZM) și a planurilor

urbanistice (PUG, PUZ), a planurilor de mobilitate urbană (PMUD)

CUM: Schemă de finanțare stabilește criteriile și condițiile; Se aplică principiul „primul venit-
primul servit”.



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială 

C11. Turism și cultură – buget: 449,01 mil. euro

Investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Investiția 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Investiția 3. Instituirea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo

Investiția 4. Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete

Investiția 5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere

cultural

Investiția 6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii

Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

C11. Turism și cultură – rezultate așteptate

- 12 rute turistice tematice în zonele rurale defavorizate cu cel puțin 225 situri turistice specifice

- modernizarea și crearea următoarelor muzee și situri memoriale: Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului

(București), Memorialul Revoluției Decembrie 1989 (Timișoara), Memorialul Victimelor (Sighet), Închisoarea tăcerii

(Râmnicu Sărat), Memorialul strămutării forțate a persoanelor și al industrializării (Satu Mare), Muzeul Ororilor

Comunismului (Sfântu Gheorghe), Muzeul Fotografiei și tehnicii foto (Târgu Mureș), Muzeul identităților transilvănene

(Mutra)

- studiu privind traseele cicloturistice la nivel național, care va constitui baza pentru digitalizarea pistelor și traseelor velo

- dezvoltarea a 3 000 km de noi piste naționale pentru biciclete

- un program-pilot de finanțare pentru a sprijini programele culturale anuale sau multianuale și un program-pilot de

finanțare a proiectelor de educație culturală, ai căror beneficiari vor fi instituțiile de învățământ din zonele rurale și orașele

mici

- un sistem digital pentru acordarea de finanțare publică în sectoarele culturale

- dezvoltarea de conținut și creșterea capacității comerciale a producătorilor și distribuitorilor de film, combinând

finanțarea proiectelor cu finanțarea entității



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
C11. Turism și cultură – 449,01 mil. euro

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – 103,53 milioane Euro

BENEFICIARI:
UAT: Ruta castelelor, curiilor, culelor, bisericilor de lemn, mănăstirilor din zona Moldovei, ruta

Sfântului Ladislau, traseul castrelor romane, ruta cetăților; Consiliile Județene: muzeele satului și

alte muzee cu drept specific protejarea patrimoniului vernacular pentru Ruta caselor cu arhitectură

tradițională, ruta pentru refacerea peisajului cultural din Delta Dunării.

FINANȚARE: promovare digitală a rutelor, semnalistică, aplicații telefon pentru siturile din cele 

12 rute culturale. restaurare situri din cele 12 rute culturale: 5 castele; 5 curii; 10 biserici din lemn; 5 

cule; 5 mănăstiri din Moldova; 5 biserici/situri pe ruta Sf. Ladislau; 5 castre romane; 5 fortărețe; 30 

de case tradiționale din Delta Dunării; 150 de case rurale tradiționale.

CUM: linii de finanțare competitive - criterii teritoriale, economicosociale; impact asupra

turismului, atractivitate/creșterea participării culturale, caracterul unic pe plan național, avantaje

comparative și competitive. Selecția siturilor se realizează de un comitet

interministerial.

STADIU: apel închis în 20 martie
INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: MIPE



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
C11. Turism și cultură – 449,01 mil. euro

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL
I2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – 68,48 milioane Euro

Muzeul identităților transilvănene (Mutra), Râpa Robilor din Aiud, Muzeul ororilor

comunismului din Sfântu Gheorghe și Muzeul fotografiei din Târgu Mureș

STADIU: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: MIPE

I4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete – 247,5 milioane Euro

BENEFICIARI: consilii județene, autorități publice locale, asocierile dintre acestea, 

împreună cu MDLPA

FINANȚARE: exproprieri; studii/proiecte tehnice pentru amenajare trasee (studii

geotehnice/topografice, proiecte tehnice); amenajare căi de rulare, asigurare

îmbrăcăminte asfaltică/cu suprafață lucrată și întreținută (ex. macadam, material non-

invazive etc.), elemente constructive; amenajare marcaje, semnalizări.

CUM: traseele se stabilesc prin studiu (Q3/2022), care identificăși actorii relevanți și integrează

inițiative de valorificare a patrimoniului natural și cultural, inclusiv care vizează trasee cicloturistice

în diferite faze de implementare. Criterii de finanțare: contribuție 100% la țintele de verde a

proiectelor de amenajare, inclusiv a traseelor EuroVelo.

TERMEN DE IMPLEMENTARE: Q2-2022    
STADIU: nu sunt informații noi

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: MDLPA



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
C11. Turism și cultură

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere

cultural – 7,79 mil Euro

Un program pilot în parteneriat cu autoritățile locale pentru a sprijini programele

culturale, anuale sau multianuale puse în aplicare la nivel local;

Un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație culturală, ai căror

beneficiari sunt unități de învățământ din zonele rurale și din orașele mici.

STADIU: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: MIPE



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C12. Sănătate – buget: 2.450,01 mil. euro

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

C12. Sănătate – rezultate așteptate
- renovarea sau dotarea a cel puțin 3 000 de asocieri de cabinete sau de cabinete ale medicilor de familie

- achiziționarea a 10 caravane medicale (aparatura: cancerul mamar și cancerul de col uterin)

- reabilitarea, modernizarea, extinderea a cel puțin 30 de unități de asistență medicală ambulatorie

- construirea/renovarea a 200 de centre comunitare integrate

- reabilitarea sau dotarea a 119 cabinete de planificare familială

- finanțarea parțială a construirii a 25 de spitale sau unități sanitare noi

- dotarea spitalelor sau a unităților sanitare nou construite cu echipamente medicale

- modernizarea, extinderea și furnizarea de echipamente noi pentru 25 de unități de terapie intensivă neonatală

- echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cel puțin 25 de spitale publice



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C12. Sănătate – 2.450,01 mil. euro

SE IMPLEMENTEAZĂ CU SPRIJINUL AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

INVESTIȚIA 1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I.1.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete/asocieri de cabinete de

asistență medicală primară/(medici de familie)

I.1.2 Dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activități de screening mamar și pentru

cancerul cervical în zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală specializată, inclusiv

pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome

I.1.3 Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), 

dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice 

care furnizează asistență medicală ambulatorie

I.1.4 Investiții în infrastructura medicală prespitalicească, cu scopul creșterii accesului la 

servicii medicale de bază

I1.5. Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională – C12 Sănătate
INVESTIȚIA 1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

BENEFICIARI: UAT; Cabinete medici de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități

sanitare din subordinea MS/UAT

FINANȚARE:

- aparatură de laborator și imagistică, screening, diagnostizare precoce, monitorizare a

pacienților cronici, echipamente medicale; renovare imobil - conformare la normele igienico-

sanitare și creștere eficiență energetică,

- caravane de screening în zone defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome

- reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructură ambulator;

- construcție centre comunitare integrate sau reabilitarea/modernizarea/extinderea celor

existente, inclusiv în zone rurale/urbane marginalizate

- reabilitare/reamenajare/dotare cabinete de planificare familială, (microscoape, ecograf, IT,

instrumentar medical, mijloace de transport – electrice/biciclete etc.)

CUM: MS analizează și prioritizează nevoile la nivel național și organizează achiziții centralizate

TERMEN ESTIMATIV SELECȚIA PROIECTELOR: Q2 2022

STADIU ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: Ministerul Sănătății



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C12. Sănătate

INVESTIȚIA 2 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE -

I2.1 Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării integrale sau parțiale a

unităților medicale din acele spații care pun în pericol pacientul și personalul medical și care nu

răspund cerințelor igienico-sanitare (eg: circuite sanitare) cu scopul furnizării de noi servicii

medicale/îmbunătățirii calității serviciilor medicale furnizate

I2.2 Investiții în infrastructură spitalicească publică - Investiții în echipamente medicale și aparatură

pentru infrastructura sanitară nou construită

BENEFICIARI:UAT municipii reşedinţă de judeţ/municipii/sectoare Bucureşti/ oraşe/

judeţe

FINANȚARE:
investiții (clădiri nou construite pentru relocare din cele vechi sau reabilitare/extindere) în

infrastructura spitalicească publică (tratament afecțiuni cardiovasculare și oncologice, boli

infecțioase și pneumologice), în maternități și spitale de pediatrie. Investițiile sunt

complementare tratamentului acestor patologii

CUM: MS pe baza unei anchete privind stadiul de elaborare a proiectelor propune prin HG finanțarea

a 30 de proiecte în urma evaluării documentațiilor tehnico-economice.

TERMEN ESTIMATIV SELECȚIA PROIECTELOR: Q2 2022

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: Ministerul Sănătății



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională - C12. Sănătate

INVESTIȚIA 2 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE

I2.3. Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul diagnosticării precoce,

tratamentului antenatal/neonatal și postnatal.

BENEFICIARI: UAT municipii reședință de județ/municipii/sectoarele Mun. Bucureşti/oraşe/comune/

judeţe, unități sanitare în subordinea UAT/MS

FINANȚARE: 25 de unități de terapie intensivă pacientului critic neonatal pentru diagnosticare

precoce, tratament prenatal/neonatal și postnatal.

CUM: MS a identificat 69 de spitale (de urgență, județene, municipale, de obstetrică ginecologie) și

institute care ar beneficia de măsură

I2.4. Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de

infecții asociate asistenței medicale

BENEFICIARI: Unitățile sanitare din subordinea Ministerul Sănătății/UAT-urilor

SE FINANȚEAZĂ: echipamente și materiale pentru reducerea riscului de infecții asociate asistenței

medicale - dotare a cel puțin 25 de spitale

CUM: MS centralizează nevoile, întocmește procedurile de prioritizare/selecție, monitorizează

implementare

TERMEN ESTIMATIV SELECȚIA PROIECTELOR: Q2 2022

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: Ministerul Sănătății



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C13. Reforme sociale – buget: 196,74 mil. euro

Investiția 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Investiția 3. Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru activitățile casnice

Investiția 4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă

C13. Reforme sociale – rezultate așteptate
- Intrarea în funcțiune a 150 de centre de servicii zilnice de cel puțin 10% în comunitățile cu o populație semnificativă de

romi, pentru a preveni separarea copiilor de familii

- Cel puțin 8455 de persoane cu dizabilități instituționalizate (50% din numărul din decembrie 2020) care beneficiază de

sprijin în vederea dezinstituționalizării și a implementării „căii de viață independentă”

- Reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate la 11500 de la 16911, după ce au primit sprijinul

relevant, pe baza unei abordări de gestionare a cazurilor, pentru a avansa pe „calea de viață independentă”

- 50 de servicii comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie pentru persoane cu dizabilități)

- 55 de noi servicii comunitare (45 noi clădiri NZEB și 10 clădiri noi nZEB +) pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi,

servicii de asistență și suport și centre de servicii de recuperare neuro-motorie pentru pacienți) care vor oferi activități

pentru cel puțin 4.870 de persoane cu dizabilități

- 56700 familii eligibile suplimentare care beneficiază de schema îmbunătățită (calculată pe baza estimării numărului de

beneficiarilor familiei, conform legii actualizate), pe lângă beneficiarii eligibili actuali ai venitului minim garantat, adică 189

000 de familii la sfârșitul anului 2020.

- Cel puțin 10.000 de beneficiari angajează lucrători casnici prin sistemul de tichete de muncă, cel puțin

20 000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi furnizează servicii prin intermediul

tichetelor de muncă și cel puțin 60 000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi

furnizează servicii prin intermediul tichetelor de muncă.

- Intrarea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi pentru vârstnici



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C13. Reforme sociale – 196,74 mil. euro

SE IMPLEMENTEAZĂ CU SPRIJINUL AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

BENEFICIARI: UAT și parteneriatele între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale

FINANȚARE: construcție/reabilitare/utilare/mobilare clădiri ce deservesc copiii în situații de risc;

funcționarea serviciilor; funcționarea unității mobile ale centrului

CUM: Ministerul Muncii și Protecției Sociale și/sau Autoritatea Națională pentru Drepturile

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, va elabora manualul de implementare a programului

TERMEN ESTIMATIV LANSARE Q2 2022

STADIU ACTUAL: nu sunt informații noi

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 

Copii şi Adopții/ Ministerul Muncii și Protecției Sociale



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL
BENEFICIARI: UAT și parteneriate între UAT, prin furnizorii publici de servicii sociale

I2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

FINANȚARE: reabilitare/ consolidare (inclusiv seismică)/modernizare/eficientizare energetică/

recompartimentare/dotarea servicii comunitare de tip centre de zi (25) și centre de servicii de recuperare

neuromotorie de tip ambulatoriu (25) pentru aprox. 1.000 persoane cu dizabilități/an.

CUM: Mecanism de finanțare competitiv - se încurajează dezvoltarea și acordarea serviciilor în

parteneriat, pentru sustenabilitatea investițiilor

TERMEN ESTIMATIV LANSARE Q2 2022 STADIU ACTUAL: nu sunt informații noi

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii

şi Adopții/ Ministerul Muncii și Protecției Sociale

I4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă

FINANȚARE: Construcție/reabilitare, utilare/mobilare clădiri înființarea a 71 de servicii de tip centre de zi pentru

persoane vârstnice, cu echipă mobilă de furnizori de servicii pentru cei care nu se pot deplasa.

CUM: Cartografiere conform jalonul 399 – Adoptarea și implementarea Strategiei

naționale privind îngrijirea pe termen lung

TERMEN ESTIMATIV LANSARE Q2 2022

STADIU ACTUAL: nu sunt informații noi



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C14. Bună guvernanță – buget: 165,60 mil. euro

Investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție si calitatea

serviciilor

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și

recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în

aceste domenii

Investiția 3. Crearea de structuri parteneriale locale între autoritățile locale și societatea

civilă

Investiția 4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de

implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale

vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate

Investiția 5. Monitorizarea și implementarea planului

rezultate așteptate: Pentru dialogul social, sunt vizate minim 50 de parteneriate între APL

și ONG și cel puțin 15 inițiative de colaborare funcțională ale sectorului neguvernamental

(rețele, coaliții, platforme, grupuri de organizații incluzând think tank-uri, structuri de analiză

și cercetare etc).



Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională

C14. Bună guvernanță

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I3. Crearea de structuri parteneriale locale între autoritățile locale și societatea civilă

BENEFICIARI: Organizații neguvernamentale în parteneriat cu APL/UAT (județean sau local)

FINANȚARE: Cel puțin 50 de planuri de intervenție în comunitate, cel puțin 50 de instrumente de

lucru dezvoltate pentru sporirea capacității interne a administrației de a deservi cetățenii

CUM: MIPE va lansa apeluri de proiecte competitive pentru selectarea organizațiilor

neguvernamentale/proiectelor

TERMEN ESTIMATIV LANSARE: Q4 2022

STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene



Pilonul VI. Politici pentru noua generație

C15. Educație – buget: 3.605,97 mil. euro

Investiția 1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

Investiția 2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile

defavorizate

Investiția 3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii

de educație timpurii

Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlarInvestiția 5. Cursuri de

formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului

informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii

timpurii a școlii

Investiția 6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale

integrate

Investiția 7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de

învățământ

Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele

școlare

Investiția 12. Sprijin pentru consorțiile școlare rurale

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

Investiția 15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

Investiția 16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului

Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)

Investiția 18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari



Pilonul VI. Politici pentru noua generație

C15. Educație – rezultate asteptate
- construirea, echiparea și operaționalizarea la nivel național a 110 creșe

- înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate - deservirea

a aproximativ 20 000 de copii provenind din medii defavorizate

- profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul serviciilor de educație timpurie, profesionalizarea

personalului care monitorizează calitatea serviciilor de educație timpurie pentru copiii sub 3 ani

- digitalizarea a 2 500 de școli incluse în programul privind abandonul școlar

- formare pentru utilizatorii din școli ai SIIIR și ai instrumentul informatic MATE, 45 000 de profesori vor finaliza

formarea specifică

- 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare, pentru educație și formare profesională

- sprijinirea a 57 de licee agricole

- 100 000 de cadre didactice vor participa la programele de formare și 50 000 de cadre didactice vor beneficia de

pe urma schimbului prin intermediul platformei dedicate

- granturi pentru modernizarea a cel puțin 5 200 de laboratoare informatice, dezvoltarea a peste 1 100 de hub-uri

tehnologice (sub formă de smart lab) și asigurarea infrastructurii și a echipamentelor digitale pentru peste 3 600

de școli care nu fac obiectul niciunui alt program de finanțare

- 300 000 m2 din suprafața unităților de învățământ vor beneficia de schimbări structurale pentru a asigura

durabilitatea (izolare termică, panouri solare, planificarea spațiului verde, colectare selectivă) și vor fi construiți

46 400 m2 de noi unități de învățământ preuniversitar verzi se vor achiziționa 3 200 de microbuze școlare

destinate transportului elevilor din localitățile izolate

- vor fi dotate 75 000 de săli de clasă și 10 000 laboratoare științifice ale școlilor

- 3 consorții școlare rurale pentru a consolida mediul educațional rural prin asigurarea unor condiții optime de

predare și prin respectarea principiului echității sociale

- investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare + un grant în valoare de

maximum 100 000 EUR pentru a echipa atelierele de practică, pentru 909 școli EFP

- construirea a 5.020 și extinderea/modernizarea a 14.500 de spații de recreere și lectură în campusurile

universitare

- construirea a 3.500 și extinderea/modernizarea a 3.125 de cantine în campusurile universitare

- construirea a 4 600 și extinderea/modernizarea a 14 530 de cămine în campusuri universitare

- Formare pentru manageri școlari (6 176 de directori și 2 924 de directori adjuncți) și inspectori școlari (900)



Pilonul VI. Politici pentru noua generație
C15. Educație – 3.605,97 mil. euro

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

BENEFICIARI: UAT-primării/Posibilă implementare prin CNI în numele şi pentru UAT/în parteneriat cu

acestea

FINANȚARE: Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

CUM: schemă de granturi competitivă

PERIOADA DE REALIZARE a investiției: Q4 2025 STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației și MDLPA

I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

BENEFICIARI: UAT - primării și operatori privați

FINANȚARE: dotare/echipare spații, achiziționare spațiu compus din containere (10% din valoarea

grantului). Sprijinire activități educaționale cât mai aproape de domiciliu pentru copiii care nu pot

accesa servicii de educație timpurie standard, (copii din grupuri defavorizate - roma, copii cu CES/din

comunități izolate/dezavantajate socioeconomic etc.)

CUM: apel competitiv; pre-condiţii: depunere Cerere de finanțare la Ministerul Educației

PERIOADA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: până în Q1 2024

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației



Pilonul VI. Politici pentru noua generație
C15. Educație

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

BENEFICIARI: Parteneriat între operatori economici sau între asociaţie/consorţiu de operatori

economici, unitatea de învăţământ – universitate/UAT pe raza căreia se află unitatea şcolară, alți

parteneri relevanți, inclusiv de la nivel european

FINANȚARE: organizare/desfășurare stagii de practică; asigurare condiții - utilaje, echipamente, materii prime,

materiale consumabile, energie şi alte utilități; asigurare resurse umane (tutori, formatori)

CUM: : schemă de granturi pentru centrele de învățământ dual - autoritățile locale lansează proceduri de

achiziție publică 10 campusuri liceale și universitare.
PERIOADA DE REALIZARE a investiției: Q2 2026

STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației

I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

BENEFICIARI: Școli/Inspectorate Școlare Județene/autorități publice locale

FINANȚARE: resurse tehnologice în unități de învățământ (ecrane inteligente interactive,

laptopuri/tablete, softuri educaționale preinstalate și conexiune la internet, echipamente periferice etc.).

Modernizare 5.200 laboratoare de informatică în unitățile de învățământ preuniversitar (excepție IPT).

Dezvoltare 1.100 hub-uri tehnologice școlare de tip Smart Lab.

CUM: scheme de finanțare dedicate școlilor, ISJ urilor sau autorităților locale

PERIOADA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: până în Q2 2024

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației



Pilonul VI. Politici pentru noua generație
C15. Educație

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

BENEFICIARI: Școli/ISJ-urilor/autorități locale

FINANȚARE: mobilier școlar, dotări și echipamente specializate pentru elevii dezavantajați/cu cerințe speciale,

digitalizare laboratoare/ateliere/cabinete școlare, softuri școlare, simulatoare materiale didactice digitale.

CUM: : schemă de granturi - autoritățile locale lansează proceduri de achiziție publică

PERIOADA DE REALIZARE a investiției: până în Q2 2024

STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației

I12. Sprijin pentru consorțiile școlare rurale

BENEFICIARI: Grupul de Acțiune Locală sau asocieri de GAL. (Procesul decizional va implica GAL, UAT-

urile de pe raza consorțiului, mediul de afaceri local și societatea civilă, consiliile județene )

FINANȚARE: 3 campusuri cu 300 locuri/campus (facilități educaționale moderne, spații pentru activități

de tip afterschool/nonformale, săli și terenuri de sport, ateliere de practică, laboratoare, bucătărie și

cazare pentru elevi și cadre didactice, alte facilități pentru cadrele didactice

CUM: schemă de granturi (MIPE) pentru selecția 3 GAL-uri/asociere. Criterii: declin demografic al

microregiunii pe minimum 7 ani, acord ferm al autorităților publice locale arondate proiectului de CSR.

PERIOADA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: până în Q2 2026

STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: MIPE



Pilonul VI. Politici pentru noua generație
C15. Educație

DE INTERES PENTRU UAT LOCAL

I13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)

BENEFICIARI: Școli/ISJ-urilor/UAT

FINANȚARE: dotare laborator de informatică ]n corelare cu Investiția 8 (formare la locul de muncă pentru

personalul didactic)

CUM: Achizițiile se realizează prin ISJ/UAT/școală: școlile și autoritățile locale, prin CJ și primării

lansează în sistem competitiv schemele de finanțare
PERIOADA DE REALIZARE a investiției: până în Q3 2023        

STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației

I14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

BENEFICIARI: Școli/ISJ-urilor/UAT

FINANȚARE: Dotare ateliere de practică în 909 de unități de învățământ IPT - licee cu profil agricol

CUM: Achizițiile prin ISJ sau prin UAT/școală, schema de finanțare include echipamente standard pentru

dotarea atelierelor de practică. Grant în valoare maximă de 100.000 euro.

PERIOADA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: până în Q3 2023

STADIUL ACTUAL: NU SUNT INFORMAȚII NOI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ: Ministerul Educației



ADR CENTRU vine în sprijinul dumneavoastră!

PNRR este conceput de 
așa manieră încât să 
asigure un echilibru 
optim între prioritățile 
Uniunii Europene și 
necesitățile de 
dezvoltare ale României, 
în contextul recuperării 
după criza COVID-19. 
Oferim tuturor 
partenerilor noștri 
posibilitatea de a se 
documenta în demersul 
lor de a-și realiza 
proiecte esențiale din 
fiecare localitate, prin 
atragerea eficientă a 
fondurilor puse la 
dispoziție de Uniunea 
Europeană.

Informăm toți actorii interesați despre oportunitățile de finanțare prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României!
Vizitați website-ul www.adrcentru.ro, Secțiunea PNRR in Regiunea Centru

http://www.adrcentru.ro/
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